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Flash on English for the Armed Forces - praktyczny 
podręcznik języka angielskiego napisany z myślą 
o osobach:
 odbywających różnego rodzaju szkolenia  
 o charakterze wojskowym,  
  kształcących się w zakresie wojskowości i   
 bezpieczeństwa,
 pragnących związać swoją karierę zawodową  
 z wojskiem lub szeroko pojętym tematem  
 obronności,
 mających w związku z wykonywanym zawodem  
 styczność z zagadnieniami bezpieczeństwa  
 militarnego, branżą zbrojeniową, obecnością  
 w strukturach NATO oraz współpracą 
 międzynarodową w tym zakresie.  

Podręcznik prezentuje elementarne zagadnienia związane 
z tematyką militarną oraz podstawowe słownictwo użyteczne 
w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Przeznaczony jest 
dla osób znających język angielski na poziomach A2-B1, w tym 
dla kandydatów i adeptów szkół wojskowych, uczniów klas 
mundurowych, studentów uczestniczących w szkoleniach 
wojskowych, pracowników sił zbrojnych zatrudnionych 
w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych
oraz żołnierzy biorących udział w operacjach militarnych, 
misjach pokojowych i akcjach humanitarnych 
poza granicami kraju. 

zastosowanie
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Książka, obok prezentacji specy�cznego słownictwa związanego 
z poszczególnymi zagadnieniami wojskowymi, kładzie nacisk na 
ćwiczenie umiejętności językowych w zakresie rozumienia ze 
słuchu (listening), rozumienia tekstu (reading) oraz mówienia  
(speaking).

Podręcznik podzielony jest na piętnaście 4-stronicowych rozdziałów, 
z których każdy dotyczy specy�cznego obszaru przedmiotowego 
lub sytuacji komunikacyjnej i składa się z:
  3 lub 4 sekcji prezentujących w formie zwięzłych artykułów  
 różne aspekty omawianego zagadnienia,
 serii ćwiczeń sprawdzających zrozumienie przeczytanych   
 tekstów,
 zestawu praktycznych informacji dodatkowych na temat   
 specy�ki branży w postaci rysunków, wykresów i zdjęć,
 glosariusza prezentującego wybrane słownictwo wraz 
 z transkrypcją fonetyczną poszczególnych słówek.

sprawności
językowe

struktura

Każdemu rozdziałowi książki towarzyszą nagrania 
audio w formacie mp3
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opis po
angielsku

Flash on English for the Armed Forces will prove essential to 
students who wish to start a career in the military or security 
forces, and to professionals who want to improve their English 
language skills practicing profession-speci�c vocabulary and 
language structures in context.

A series designed to introduce topics, vocabulary and language 
usage speci�c to various professional situations starting from 
a low level of language competence.

A series designed to introduce topics, vocabulary and language 
usage speci�c to various professional situations starting from 
a low level of language competence.

Coursebook:
• Free-standing modules cover the major content areas required 
by the particular profession.
• Exercises and activities practise language functions and 
encourage vocabulary acquisition.
• Recordings in MP3 format available online.

By Harold J. Williams
64 pages, colour
ISBN 9788853622471
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Spis tematów poruszanych w poszczególnych rozdziałach 

podręcznika:

 Basic Equipment

 In Barracks

 Army Organization

 Keeping Fit

 Communication in the Army

 On the move!

 Urban Operations

 Rural Operations

 Maps and Navigation

 Military Technology

 Combat Arms

 Medical Services

 Military Alliances

 Peacekeeping

 Applying for the Job

tematy

Na kolejnych stronach zaprezentowany jest pełny rozkład 
materiału wszystkich jednostek lekcyjnych oraz przykładowe 
strony z rozdziałów 1 i 2.

przykładowe
treści



















Chętnie odpowiemy na  wszelkie zapytania dotyczące 
podręcznika Flash on English for the Armed Forces.
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informacje
wydawnicze

kontakt

gdzie
znaleźć?

Z książką Flash on English for the Armed Forces 
można zapoznać się na stronach: 

www.elipublishing.pl   |   www.ettoi.pl

http://www.elipublishing.pl/jezyk-angielski-jezyk-angielski-w-pracy-zawodowej-esp-c-54_199/flash-on-english-for-the-armed-forces-audio-mp3-p-6021.html
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Flash on English for COOKING 
CATERING & RECEPTION
ilość stron: 64
ISBN: 9788853622129

 Pozostałe książki z serii Flash on English ESP

Zobacz
na stronie

Flash on English for 
MECHANICS & ELECTRONICS
ilość stron: 64
ISBN: : 9788853621801

Zobacz
na stronie

Flash on English 
for COMMERCE 
ilość stron: 64
ISBN:  9788853621795

Zobacz
na stronie

Flash on English for 
BUSINESS CONVERSATIONS
ilość stron: 64
ISBN: : 9788853621764

Zobacz
na stronie

Flash on English 
for NURSING 
ilość stron: 64
ISBN: : 9788853621771

Zobacz
na stronie

Flash on English for 
TOURISM
ilość stron: 64
ISBN: : 9788853622303

Zobacz
na stronie
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